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ــر معظم انقالب،  پيام  نوروزي رهب
ــه اى و نامگذارى  ــرت آيت اهللا خامن حض
ــاد  ــال جه ــوان "س ــا  عن ــال 1390 ب س
اقتصادى"، سرفصل جديدي براى رشد و 

بالندگى اقتصاد كشورمان است.
ــه  ك ــادى"  اقتص ــاد  جه ــال  "س
ــداوم راهبرد "همت  ــده و در ت تكميل كنن
ــال 1389  ــف" در س ــف و كار مضاع مضاع
ــد، فرصتى است تا صنعت و اقتصاد  مى باش
ايران، تمام توان خود را براي ايجاد بسترهاى 
ــاى  ــكوفايى فعاليت ه ــرمايه گذارى و ش س
ــه و از اين  ــادى به كار گرفت ــى و اقتص علم
رهگذر، كشور را به جايگاه شايسته و ممتاز 
خود در تعامالت منطقه اى و جهانى برساند.

ــالمي در  ــم انقالب اس ــر معظ رهب
ــود، از توجه و  ــه خ ــات حكيمان فرمايش
اهتمام به مسايل اقتصادى به عنوان نقطه 
ــالوده فعاليت هاى ضد ايرانى  عطف و ش
دشمنان نظام نام برده و فرموده اند: "آنچه 
ــايل  ــان در عرصه  مجموعه  مس ــه انس ك
كشور مشاهده مى كند، و در سال 1390 
ــت  بايد وجه همت ما قرار گيرد، اين اس
كه از جمله  اساسى ترين كارهاى دشمنان 
ــور ما در مقابله  با كشور ما،  ملت ما و كش
ــت. البته در عرصه   ــايل اقتصادى اس مس
ــى  ــى هم فعالند، در عرصه  سياس فرهنگ
ــه انحصارات علمى  ــم فعالند، در عرص ه
هم فعالند، اما در عرصه  اقتصادى فعاليت 

بسيار زيادى دارند."
ــم رهبرى،  ــام معظ ــات مق فرمايش
ــت و جاده  ــير حرك ــني بخش مس روش
پويايي نظام اسالمي بوده و راهبردي براى 
ــؤالن و آحاد ملت ايران به شمار  تمام مس
ــالت  مى رود. البته در اين رهگذر، بار رس
خطير صنعت نفت به عنوان موتور محركه 
ــور، در اعتال و پيشرفت ايران  اقتصاد كش
اسالمى بيش از پيش سنگين شده است.

اگرچه مقوله جهاد اقتصادى در دهه 
پيش رو، با تأكيد بر كاهش وابستگي و اتكا 
ــترده ترى به  به درآمدهاى نفتى، ابعاد گس
خود مى گيرد، اما نبايد اين نكته را از نظر 
ــت كه با وجود تمام كوشش هاى  دور داش
ــم صنعت نفت،  ــه، هنوز ه ــورت گرفت ص
شاه بيت عظمت، اقتدار، توسعه و بالندگى 
ــى و  ــتره جهان ــان در گس ــن عزيزم ميه
ــت و از همين رو، نيازمند  فرامنطقه اي اس

توجه درخور و سرمايه گذارى كافى است.
ــع  صناي ــعه  توس ــان،  مي ــن  اي در 
باالدستى، به دليل آن كه ركن تأثيرگذار و 
ــتون توسعه صنعت نفت كشور به شمار  س
مى رود، جايگاه ويژه اى دارد و به عنوان يك 
ضرورت غير قابل انكار براى اقتصاد كشور 
در دهه 1390 شمسى پذيرفته شده است.
• رسـالت صنعت نفت در سال 

جهاد اقتصادى
تأكيد رهبر فرزانه انقالب به تحرك 
ــايل اقتصادى،  ــوزه مس ــى در ح و پوياي
ــور را بر آن داشت تا  مديران اجرايي كش
ــال جديد،  ــتين روزهاي آغاز س در نخس
ــات صنعت نفت را  جهت گيري ها و الزام
ــي اين صنعت  ــرده و خط مش تبيين ك
مادر را به صورت روشن و شفاف، تعيين و 
اعالم كنند. در اين ميان نقش تأمين مالي 
طرح هاي توسعه اي صنعت نفت به عنوان 
پيش نياز توسعه اين صنعت، مورد تأكيد 

قرار گرفته است.
اگرچه در سال گذشته، انتشار اوراق 
مشاركت ارزى و ريالى به همراه استقبال از 
سرمايه گذارى پيمانكاران فعال در صنعت 
ــازى پروژه هاى  ــت در قالب يكپارچه س نف
بزرگ صنعت نفت و اجراى آن ها به صورت 
كنسرسيوم، مورد تأكيد وزارت و مجموعه 
ــور قرار گرفت، اما شايد  صنعت نفت كش
ــى جذب اين منابع را در  بتوان محور اصل

ــدى يارانه ها خالصه  اجراى قانون هدفمن
ــتفاده  كرد. با اجراى اين قانون، امكان اس
ــار و ثروت ملى در  ــيل هاى سرش از پتانس
توسعه زيرساخت ها و توسعه اشتغال فراهم 
ــوى ديگر اين امر موجب  ــود. از س مى ش
ــت و فرآورده هاى آن  صادرات بيش تر نف
ــى بيش تر خواهد  ــت درآمدزاي و در نهاي
شد كه خود به عنوان سكويى براى ارتقاى 

اقتصاد كشور به حساب مى آيد.
ــاف، توليد و  ــال، اكتش ــن ح در عي
ــعه ميادين نفتى به عنوان سه ضلع  توس
ــتى صنعت نفت،  ــع باالدس مثلث صناي
ــگ و بوى  ــاد اقتصادى رن ــال جه در س
ــه و فعاليت هاى  ــود گرفت ــرى به خ ديگ
ــركت ملى نفت ايران بر  صنعت نفت و ش
ــه اصل متمركز شده  ارتقا و موازنه اين س
ــه مهندس احمد  ــت. در همين زمين اس
ــركت ملى نفت  قلعه باني؛ مدير عامل ش
ــرورت برنامه ريزي دقيق در  ــران، بر ض اي
بخش افزايش توليد، توسعه و اكتشاف و 
ــتور كار  قرارگرفتن اين موضوعات در دس
مسؤالن تأكيد نموده و گفته است : "بايد 
ــت يابي  برنامه ريزي هاي جزيي تر، دس با 
ــعه را  كه در  به اهداف برنامه پنجم توس
ــال آن قرار داريم، در زمان  ــتين س نخس

كوتاه تر محقق سازيم."
• خيزش صنعت نفت در سـال 

جهاد اقتصادى
ــادى، صنعت  ــال جهاد اقتص  در س
ــت يابى به  ــتاى دس ــور در راس نفت كش
اهداف مورد نظر، اجراى پروژه هاى تعريف 
ــده در برنامه پنجم توسعه را با شتاب  ش
ــد؛ بر همين  ــرى مى كن بيش ترى پيگي
ــال جاري اجراى بيش از 40  مبنا، در س
ميليارد دالر طرح و پروژه را هدف گذارى 
ــازى و  ــت. از اين رو، ظرفيت س كرده اس
افزايش توليد نفت و گاز، اجراي طرح هاي 

حركت شتابان قطار صنعت نفت بر ريل جهاد اقتصادى
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توسعه موجود بر اساس برنامه هاي از قبل 
ــده وزارت نفت و افزايش توليد  تعيين ش
ــر مكعب در روز  ــه 700 ميليون مت گاز ب
ــاي مهم مجموعه صنعت نفت  از برنامه ه

در سال 1390 مى باشد.
هم چنين تدوين برنامه ازدياد برداشت 
كه راهي براي رفع مشكالت و موانع گذشته 
ــود در توليد صيانتي از منابع نفت و  و موج
گاز است، با جديت تمام توسط شركت ملي 

نفت ايران پيگيرى مى شود.
ــعه 45 ميدان  ــوى ديگر، توس از س
ــتور كار برنامه  ــي و گازي نيز در دس نفت
پنجم قرار دارد؛ بنابراين، الزامات اجرايي 
ــتمر  ــا در گرو نقدينگي مس ــن طرح ه اي
ــت؛ از اين رو  ــور اس ــع مالي در كش مناب
ــات موجود در  ــردارى از تمام امكان بهره ب
ــور از جمله توان متخصصان داخلي،  كش
ــازماندهى پيمانكاران به  ايجاد فرآيند س
شكل كنسرسيوم و هم چنين استفاده از 
ــاخت داخل، مد نظر  كاال و تجهيزات س

قرار گرفته است.
بازنگري در برنامه تزريق گاز به ميادين 
ــال  ــه برنامه هاي اجرايي امس نفتي از جمل
وزارت نفت مى باشد. بهره برداري از كارخانه 
گاز و گاز مايع سيري براي استحصال روزانه 
بيش از 80 ميليون فوت مكعب گاز خشك 
ــان، پنتان و  ــكه پروپ ــد 10 هزار بش و تولي
ــش توليد ميدان  ــات گازي و نيز افزاي ميعان

هنگام، از ديگر برنامه هاي مورد نظر است.
ــال 1390، بايد 16/6 ميليارد  در س
ــعه فازهاي پارس جنوبي،  دالر براى توس
ــت توان  ــارد دالر براى نگه داش 6/2 ميلي
توليد و 18 ميليارد دالر براي توسعه ساير 
ميادين مشترك و مستقل نفتي و گازي 
ــي از اين  ــرمايه گذارى شود كه بخش س
ــال  ــنواتي امس برآورد، در قالب بودجه س

تأمين خواهد شد.
• پارس جنوبى، شاه بيت صنعت 

نفت ايران در عرصه جهاد اقتصادى
اگرچه تمامى پروژه ها و موارد مطرح 
ــالوده و  ــت نفت ايران، ش ــده در صنع ش
ــى اين صنعت  ــر در بالندگ ــات مؤث الزام
ــور است،  مادر و به دنبال آن، اقتصاد كش
ــارس جنوبى در عرصه تكامل  اما نقش پ
ــادى آن را  ــت و مواهب اقتص صنعت نف

نمى توان ناديده انگاشت.
ــا و طرح هاى پارس  اهميت پروژه ه
ــت كه رهبر معظم  جنوبى تا اندازه اى اس
ــن منطقه كه در  ــالب در بازديد از اي انق
ــتين روزهاى سال نو صورت  همان نخس

ــوان منطقه اى متكى  ــت، از آن به عن گرف
ــرده و فرموده اند: " براي  ــد ياد ك بر تولي
ــور، مهم ترين بخشي كه  اقتصاد يك كش
ــكوفايي پايدار را به وجود  مي تواند يك ش
بياورد، توليد است؛ به خصوص آن بخش 
اقتصاد توليدي كه متكي است به دانش، 
متكي است به علم؛ اين جا اين جور است؛ 
ــت،  ــت، هم توليدي اس هم اقتصادي اس
ــت؛ دانش بنيان است. اين،  هم علمي اس

شايسته  ملت ايران است."
در همين راستا و با توجه به تأكيد و 
اهتمام معظم له در توسعه هر چه سريع تر 
ــترك  منطقه پارس جنوبي و ميادين مش
ــور،  ــوان قطب اقتصادي كش ــى به عن نفت
ــعه اين منطقه در اولويت برنامه هاى  توس
مجموعه صنعت نفت قرار گرفته است. با 
ــرمايه گذارى در اين منطقه، طى سال  س
ــاي 9 و 10 به  ــزان توليد فازه جارى مي
ــيد و توليد زود هنگام  حداكثر خواهد رس
گاز طبيعي از فازهاي 15 ، 16، 17 و 18 

پارس جنوبي محقق خواهد شد.
ــه اجراي فازهاي  درعين حال، ادام
پارس جنوبي كه به قرارداد رسيده اند نيز 
ــت وزارت نفت در ميادين  به عنوان اولوي
مشترك، با جديت تمام شتاب بيش تري 

خواهد گرفت .
ــى اگرچه بر  ــارس جنوب ــعه پ توس
اقتصاد كشور تأثير مستقيم دارد و چهره 
ــى و فراملى  ــش را در عرصه مل ــن بخ اي
ــا از آن جهت كه  ــد، ام ــر مى كن پررنگ ت
باعث دست يابى ايران به فن آورى بومى در 
توليد نفت وگاز مى شود نيز قابل انديشه و 
تأمل است؛ چراكه با رسيدن به اين آرمان، 
عالوه بر امكان صدور فن آورى هاى ممتاز 
ــورهاى  ــرفته صنعت نفت به كش و پيش
منطقه، بسترهاى الزم براى افزايش قدرت 
ــران در تعامالت بين المللى و  چانه زنى اي

سياسى نيز فراهم خواهد شد.
• تحريم، تهديدى كه تبديل به 

فرصت شد
ــژه در يك  ــت نفت ايران به وي صنع
ــزرگ تحريم هاي ضد  دهه اخير، هدف ب

ايراني غرب بوده است.
ــه  ــمني كه البته ريش ــير دش اين س
ــت ايران  ــتيزي مل ــه استكبارس در روحي
ــال گذشته به روش هاى  دارد، طي 32 س
مختلف اعمال شده است، اما در سال هاي 
ــال گذشته، رنگ و  اخير و به ويژه در 4 س
ــت. از آن جا كه  بويي جدي ترى گرفته اس
ــعه صنعت نفت، عامل  ساختار رو به توس

ــعه ملي و اقتصادي و  ــاز توس سرنوشت س
ــرفت هاي مادي ايران تلقي مي شود،  پيش
ــا آماج  ــاير حوزه ه ــش از س ــن بي بنابراي
توطئه هاي دشمنان ملت بوده است. البته 
ــن واقعيت را انكار كرد كه اين  نمي توان اي
ــمني ها در روند عادي توسعه صنعت  دش
ــكالتى به وجود آورده است،  نفت ايران مش
اما بنا به اعتراف خود غربي ها، اين تحريم ها 
ــت قطار توسعه صنعت نفت  نتوانسته  اس
ايران را متوقف كرده يا از ريل خارج سازد.

ــز در اين باره  رهبر معظم انقالب ني
ــى كه  ــن تحريم هاي ــد: " همي فرموده ان
دشمنان ملت ايران زمينه سازى كردند يا 
ــران اعمال كردند،  ــر عليه ملت اي آن را ب
ــرفت  به قصد اين بود كه ضربه اى بر پيش
كشور ما وارد كنند و آن را از اين حركت 
ــته  آن ها  ــتابنده باز بدارند. البته خواس ش
برآورده نشد و نتوانستند از تحريم ها، آن 
ــتند، بگيرند و  نتيجه اى را كه انتظار داش
ــؤالن و همراهى ملت بر ترفند  تدابير مس

دشمنان فائق آمد؛ اما دنبال مى كنند."
ــعه صنعت نفت ايران و  ــير توس س
ــراز و فرودهايى كه اين صنعت مادر در  ف
طول حيات 103 ساله خود همواره با آن 
روبه رو بوده است، با اما و اگرهاى فراوانى 

گره خورده است.
با اين وجود، شكى نيست كه گذر 
ــات  ــايه تحريم با تأكيد بر فرمايش از س
ــرى، زمانى كه فرمودند:  مقام معظم رهب
ــاً تالش اقتصادى  "جهاد اقتصادى صرف
ــى ويژه اى  ــت؛ جهاد يك بار معناي نيس
ــى  روياروي و  ــور  حض ــاد  جه در  دارد. 
ــگ و بوى  ــت"، رن ــمن مفروض اس دش
ــرد. از اين رو بر  ــرى به خود مى گي تازه ت
ــورمان فرض است كه  صنعت نفت كش
ــير دست يابى به اهداف ارزشمند  در مس
ــا و  ــه ظرفيت ه ــالمى، از هم ــام اس نظ
ــه با  ــراي مقابل ــود ب ــاى خ توانمندي ه
دشمني هاي آشكار عليه ملت و اقتصاد 

ايران بهره  ببرد.
ــت در عرصه  ــت نف ــت صنع موفقي
ــان و آرزوي همه  ــادي، آرم ــاد اقتص جه
ايرانيان است و بي شك كاركنان پرتالش 
ــان باغيرت صنعت نفت ايران  و متخصص
ــات جهاد  ــت و الزام ــخيص اهمي با تش
ــاد خطير به نتايج  اقتصادي، در اين جه

ارزشمندي دست خواهند يافت.

                              مدير مسؤل


